Uwaga – poniżej wersja robocza – udostępniamy ją w ramach MOBILIZACJI LEKARZY DO
UDZIAŁU W KONGRESIE ORAZ PROSZAC O SZEROKA KONSULTACJE PROGRAMU
KONGRESU - KTORY MA BYC ZBIOROWYM SWIETEM POSLKICH LEKARZY BEZ
WZGLEDU NA GRANICE NAS DZIELACE !
+++
IX Kongres Polonii Medycznej - II Swiatowy Zjazd Lekarzy Polskich
Zalozenia generalne
(przygotowal M. Rudnicki)
/fragmenty , wyboru dokonał B.Miłek bez autoryzacji i na własną odpowiedzialność /
1. Hasło Kongresu: do omówienia (hasło wokół bezpieczeństwa pacjenta, jakości
leczenia – to jest kierunek, który winniśmy utrzymywać wobec krajowego
środowiska)
2. Organizatorzy: Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Naczelna Izba
Lekarska, Okregowa Izba Lekarska w Warszawie (działająca w imieniu Naczelnej Izby
Lekarskiej)
3. Cel Kongresu:
a. Integracja lekarzy polskiego pochodzenia,
b. Wzbogacenie wiedzy i doswiadczen, ktore mozna wykorzystac we wlasnych
srodowiskach
c. Wymiana doswiadczen miedzy lekarzami polskiego pochodzenia, pracujacymi w
roznych warunkach i roz nycyh bsystemach ochronyh zdrowia
4. Gość Honorowy Kongresu: jakie są propozycje ???
5. Termin Kongresu 2-5 czerwiec, 2016, Warszawa
6. Miejsce: Jest zarezerwowany Hotel wysokiej klasy przy Wale Miedzeszynskim (około 20
min do Centrum) oraz drugi hotel kilka km dalej. Wedle organizatorow jest to bardzo
dobre rozwiazanie, chociaz powoduje koniecznosc dojazdu do centrum miasta. Hotel jest
bardzo wysokiej klasy.
7. Uczestnicy: potencjalnie 900-1000 osób (najpewniej liczba będzie większa biorąc pod
uwagę atrakcyjność miasta i wzrastające zainteresowanie programem Kongresu
8. Website: www.kongrespoloniimedycznej.org (w opracowaniu)
9. Ramowy Program Kongresu:
Czwartek
10.00 – 13.30 Warsztaty/Kursy/Minisympozja satelitarne organizowane przez
zainteresowane organizacje
16.00 – 17.00 Msza Sw.
18.00 – 20.00 Otwarcie Kongresu (miejsce w trakcie dyskusji)
20.0
– 22.00 Welcome Reception
Piątek

9.00 – 10.30 Sesje panelowe (4)
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 13.00 Sesje Panelowe (4)
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.30 Sesje Panelowe (4)
15.45 – 17.00 Sesje Panelowe (4)
19.00 - 22.00 Przyjęcie w Zamku/Social Program
Sobota
9.00 – 10.30 Sesje Panelowe (3)
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 13.00 Sesja Plenarna/Zakończenie Kongresu
13.30 - 14.00 Obiad ??
14.00 – 18.00 Zebranie Rady Federacji
19.00 – 23.00 Bankiet
Niedziela
10.0
– 11.00 Msza Sw. Dla zainteresowanych.
Potencjalne tematy sesji (około 20 sesji):
a. Sesje o rożnym charakterze tematycznym, zasadniczo „ogólno-lekarskie”.
Minisympozja są bardziej w kierunku specjalistycznym (np. Sesja Polonii
Ginekologicznej Świata).
b. Generalnie, staramy się budować i utrzymać tradycje niektórych sesji z
przeszłości:
b.i. Minisymposjum Polonii Ginekologicznej Świata
b.ii. Sesja przegotowana przez miejscowy uniwersytet medyczny
b.iii.

Wykłady „Luminarzy Akademickiej Medycyny”. Jest to sesja we
współpracy z PTL (prof. Woy Wojciechowski). Zapraszamy do niej
emerytowanych Profesorów, którzy najbardziej mocno zapisali się w
pamięci swoich wychowanków. W Krakowie mieliśmy Prof. Kokota
(Katowice), prof. Cichockiego (Krakow), Prof. Tołłoczko (Warszawa).
Teraz są propozycje: Prof. Angielski (Gdańsk), Prof. Pawlikowski (Lodź).
Bardzo proszę o sugestie ew. kandydatów do zaproszenia z Wrocławia,
Poznania, Szczecina, Białegostoku, Lublina. Maksymalnie możemy
umieścić w Programie 4 osoby. Ta sesja została bardzo dobrze przyjęta
przez uczestników.

b.iv.

W Krakowie mieliśmy sesje współorganizowaną przez Polska Akademie
Umiejętności, w której występowali wybitni naukowcy polskiego
pochodzenia, pracujący za granica. Myślę, ze dobrze byłoby kontynuować
ten kierunek. Partnerem w Warszawie byłaby Fundacja Nauki Polskiej.
Bardzo proszę o nadsyłanie propozycje ew. kandydatów do wykładów
podczas tej sesji – maksymalnie 4 osoby. Miejsce tej sesji nie jest jeszcze
określone – może być w tym samym hotelu, lub tez w jakimś innym
godnym miejscu.

b.v.

Pewna kontynuacja uprzedniej sesji „Pozazawodowy świat ludzi
medycyny” będzie sesja „Pozazawodowe pasje lekarzy”. Koordynatorem
tej części jest dr. Janusz Walecki z Płocka. Obejmie ona pasje literackie,
malarskie, potencjalnie fotograficzne, lub inne. Bardzo proszę o
nadsyłanie nazwisk i ewent. Adresów kontaktowych do ludzi z Waszych
środowisk, którzy mogą być tym zainteresowani, przyjechać, pokazać co
robią, uczestniczyć w plenerach. Szczegóły – Dr. Janusz Walecki

b.vi. Chcemy tez kontynuować tradycje spotkań sportowych. Tradycyjnie, chęć
organizowania tej części wyraził dr. Orawiec. Do Niego i Jego
współorganizatorów należałoby przygotowanie odpowiednich ram
organizacyjnych wszystkich zawodów sportowych, które będą miały
miejsce podczas Kongresu. Wydaje się, ze są osoby, zainteresowane
udziałem w zmaganiach sportowych, wiec wyjdźmy im naprzeciw.
10. Zasadnicze kierunki to dyskusje multidyscyplinarne wokol np. poprawy jakosci
leczenia w roznych specjalizacjach, mozliwosci uzyskiwania specjalizacji - co to znaczy
"byc specjalista" i jakie ku temu winny byc stworzone warunki, jaki model ochrony
zdrowia najbardziej odpowiada spolecznosci ktorej sluzy, lekarzom ktorzy w tym
funkcjonują i politykom, ktorzy go kreują; Wpływ edukacji podyplomowej na kliniczne
efekty leczenia; Zawod lekarza: zagrożenia i nadzieje; CME lub punkty edukacyjne:
przymus czy przywilej.
11. Charakter sesji: Poszczegolne sesje beda mialy charakter dyskusji panelowych, do
ktorych beda zaproszeni poszczegolni wykladowcy. Wyklady maja miec charakter
przekrojowy, ogolny, adresowany do szerokiej rzeszy lekarskiej, niezależnie od
reprezentowanych specjalności. Niewielkie prezentacje przez autorów najlepszych
abstraktów, tematycznie związanych z konkretnymi sesjami, będą uzupełnieniem
zaproszonych wykładów
12. Sesja plakatowa: Doniesienia naukowe beda akceptowane w formie abstraktów, a
przedstawiane podczas sesji plakatowej. Mozna rozwazyc jedna sesje dyskusyjna, w
ktorej najlepseze doniesienia plakatowe beda rowniez przedstawiane w formie krotkich
prezentacji.
13. Kursy: Jestesmy w trakcie omawiania warunkow wspolorganizacji z Medycyna
Praktyczna dodatkowego Seminarium/Konferencji Medycznej w Krakowie tydzien przed
lub tydzien po naszym Kongresie. Podczas Kongresu będzie sesja poświęcona
Evidence Based Medicine, współorganizowaną przez Medycynę Praktyczna.
14. Komitet Organizacyjny: OIL w Warszawie, Przedstawiciele NIL (dr. Wojciech
Marquardt i dr. Jolanta Szczurko) oraz Przedstawiciele Federacji.
a.i. Przewodniczący Komitetu Programowego:
Prezes Federacji Polonijnych Org. Medycznych, Prof. Marek Rudnicki
15. Podkomitet Organizacyjny Federacji:
Dr. Marek Rudnicki (ogólne kierownictwo)
Dr Janusz Kasina (zastępca ds. „wszystkich”)
Dr. Bronisława Siwicka (udział lekarzy ze Wschodu)
Dr. Bogdan Milek (sekretarz, przygotowanie Zebrania Rady,
mobilizacja lekarzy do udziału w Kongresie)
Dr. Bronisław Orawiec (cześć sportowa)
...

